
Goed restaureren, hoe 
dan? 

Ambities, instrumentarium 
en de praktijk
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Goed of slecht? 



Restauratiecategorieën > geeft helderheid over keuzen

Restauratiecategorieën 

1. Conserveren / onderhoud

2. Repareren

3. Vernieuwen 3a. Kopiëren

3b. imiteren

3c. verbeteren
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Duidelijkheid over opties 
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Wij spreken van restauratiekwaliteit als bij een ingreep 
cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt 
en deze ingreep technisch gezien functioneel en degelijk 
wordt uitgevoerd.
Essentieel daarbij is een bij het monument passende 
balans tussen het technisch op orde brengen en behoud 
van monumentwaarden, zoals patina

Wat is kwaliteit? 



Gemeente   (Federatie grote monumentengemeenten)

• Beleid
Erfgoedverordening.  > op basis van Erfgoedverordening en WABO >  

vormen grondslag voor vastgesteld Beleidskader Monumenten > 

bijvoorbeeld gem Amsterdam: twee delen, 

1. Beoordelingscriteria aanpassen monumenten (wat mag?) en 

2. Technische aanwijzingen voor uitvoering (hoe moet het?)

Er is VNG modelverordening > met haakje naar kwaliteitseisen

• Advisering 
Aan monumenteigenaren in voortraject en tijdens uitvoering

• Vergunningverlening
Omgevingsverguning, activiteit Bouwen en activiteit Monument

• Toezicht & Handhaving
..o.a. Met ERM platform www.monumententoezicht.nl
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Provincie

• Beleid
Erfgoedbeleid. Uitvoeringsprogramma’s etc. Stimuleren en ondersteunen 

bepaalde aandachtgebieden. 

In prov.Gelderland bijvoorbeeld extra aandacht voor uitvoeringskwaliteit 

(Gelderse Voet/ Kennis en Kunde), innovatie en duurzaamheid.

In prov. Overijssel bijvoorbeeld RIBO (ROP-Oost) aandacht voor 

vakmanschap onderwijs jongeren.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf 

provincies > Thema Cultuur > aandacht voor Erfgoed.

• Advisering

• Subsidiering
Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten. > mogelijkheid om eisen 

aan uitvoering en uitvoeringskwaliteit te stellen. 
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Rijk  (OCW/EenK, RCE, Raad voor Cultuur)

• Beleid
Bestelverantwoordelijkheid. Wet-en regelgeving, bijv. Erfgoedwet (met sinds 2016 o.a. 

bijv. Instandhoudingsplicht)

Kaderbrief 4 jaar (Erfgoed telt). Stimuleren en ondersteunen bepaalde 

aandachtgebieden, bijv. vakmanschap onderwijs (NCE) of uitvoeringskwaliteit (ERM)

• Advisering
uitvoeringsorganisatie: advisering gemeenten tav omgevingsvergunning

kennisorganisatie: (specialistische) advisering eigenaren, erfgoedzorgers, 

bedrijven, etc. tav vakinhoudelijk of qua proces

• Subsidiering
Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) > lijst toekenningen op internet

Instandhoudingssubsidie woonhuisrijksmonumenten

• Kennis
> Kennisproducten, onderzoeksprojecten, platforms, etc
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Rijk
Recente ontwikkelingen tav kwaliteit

• Nav SIM evaluatie en advies Raad voor Cultuur > brief van Minister 
aan Tweede Kamer, daarin o.a:

-meer aandacht voor uitvoeringskwaliteit > 
koppeling subsidie en ERM-richtlijnen versterken
-woonhuisregeling > meer 1-op-1-contact met 

monumenteigenaar in voortraject.

• Verkennend onderzoek naar de organisatie van het restauratie-
onderwijs



Rijk

Advisering
Wegwijzer advies 

omgewingsvergunning

Stroomschema
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De vakman
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stichting ERM



Normen, richtlijnen, erkenningsregelingen, etc.
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Beoordelingsrichtlijn BRL

> eisen aan bedrijf of vakman

Uitvoeringsrichtlijn URL

> eisen aan het werk 



“Beschikbare richtlijnen vormen een 
basis voor afspraken, het startpunt 
voor overleg en voor de 
prijsvorming.”

“Voordeel van de richtlijnen is dat je 
in een discussie over 
uitvoeringskwaliteit snel tot de kern 
van de zaak komt.”

projectleider Marjella Prins, 

Architectenbureau Fritz
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